
BECO Haakarmcarriers



BECO Haakarmcarriers 
De BECO haakarmcarriers zijn uniek in de sector. Zo op het oog lijken alle systemen op elkaar, er 
zijn veel manieren om een haakarmcarrier te bouwen, echter er is er maar één goede manier. Een 
BECO haakarmcarrier is primair ontwikkeld voor het transport van zware bouwmaterialen en dat is 
te zien aan de details. Door de functionele samenwerking met de haakarmleverancier is dit BECO 
product doorontwikkeld met een breed scala aan types, capaciteiten en uitvoeringen. De carriers 
zijn als 2-asser leverbaar met een capaciteit van 14 t/m 25 ton en in 3-asser uitvoering tot een 
capaciteit van 30 ton. Zoals u van BECO producten gewend bent, kenmerken ook deze haakarm-
carriers zich door hun hoge kwaliteit, goede afwerking, complete standaard uitrusting en zijn ze 
opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden bij de professionele gebruiker.

Chassis: “de basis”
Een van de meest in het oog springende kenmerken van de BECO haakarmcarriers is het chassis. Dit 
concept is eind jaren negentig ontstaan door vragen in de markt naar een compact (smal en laag), licht 
en sterk chassis. Vanuit deze behoefte is het geïntegreerde chassis ontstaan. Dit concept is in de jaren 
daarna steeds verder doorontwikkeld en zo op het huidige niveau gekomen. De sleutel voor dit ontwerp 
ligt in het gebruik van zogenaamd hoogsterkte staal in combinatie met slim geprofileerde chassisliggers. 
Hierdoor is een optimale mix ontstaan van een sterk en stijf chassis terwijl er toch sprake is van een zeer 
compact ontwerp. Door dit compacte chassis is het onder andere mogelijk om bij gebruik van de wielbe-
sturing met een grote wieluitslag, toch uiterst smal, binnen de breedte-wetgeving te blijven. Bovendien is 
de chassis-/rolhoogte zeer gering. Verder zijn andere goede eigenschappen zoals bekend van de BECO 
kipwagens behouden gebleven. Een voorbeeld is de zeer compacte, traploos in hoogte verstelbare, rub-
ber geveerde, dissel (optioneel hydraulisch geveerd) en een gesmeed trekoog. Door het disselontwerp is 
een grote bodemvrijheid gerealiseerd en is een grote stuurhoek mogelijk. De sleepvoet is verzonken in de 
dissel aangebracht en wordt bediend met een dubbelwerkende cilinder en gestuurde terugslagklep zodat 
onverhoedse bediening is uitgesloten.



TANDEM: “BECO pendeltandem”
Tandemas BECO haakarmcarriers worden standaard geleverd  
met het unieke, zeer licht trekkende, pendeltandem welke 
standaard is voorzien van BPW-assen met een grote 
remcapaciteit. Het BECO pendeltandem is voorzien van een 
ruim gedimensioneerde hoofdas en lagering en heeft een 
excentrisch geplaatst draaipunt. Door het excentrisch 
draaipunt draagt de vooras circa 48% van het gewicht en de 
achteras 52%.  Deze kenmerken zorgen voor een optimale 
compensatie tussen de assen en een reductie van de 
benodigde trekkracht. U komt hiermee dus verder in moeilijk 
begaanbaar terrein en bespaart brandstof. Behalve 
gereduceerde trekkracht biedt het BECO pendeltandem niet 
alleen maximale stabiliteit tijdens het rijden maar vooral ook bij 
het kippen.

Beremming: “veiligheid voorop”
Standaard zijn de BECO haakarmcarriers hydraulisch geremd 
op alle wielen. Als optie is het mogelijk om te kiezen voor lucht-
beremming of een combinatie van lucht-en hydraulische berem-
ming, eventueel gecombineerd met een ALR-ventiel 
(= Automatisch Lastafhankelijk Remkrachtregel ventiel).

Banden: “goede banden reduceren trekkracht”
Uiteenlopende omstandigheden zoals bodemgesteldheid, 
draagvermogen en gewenste snelheid vragen extra aandacht 
om tot een juiste bandenkeuze te komen. BECO haakarm-
carriers kunnen worden uitgevoerd met banden van diverse 
merken en met diverse breedtes, profielen en diameters. Laat 
u uitgebreid informeren over de mogelijkheden door uw BECO-
dealer.

Duurzaamheid:
BECO haakarmcarriers zijn bekend om hun duurzaamheid. Een belangrijk argument voor een economisch 
verantwoorde investering is een lange levensduur. Een aantal in het oog springende kenmerken willen 
wij daarom graag toelichten. De lasnaden zijn volledig gelast, hiermee wordt het risico van inwerking door 
vocht in holle ruimte en roestvorming voorkomen. De draaipunten zijn ruim gedimensioneerd en voorzien 
van goed bereikbare smeerpunten, dit vereenvoudigt het onderhoud en beperkt de slijtage. Verder is de 
verlichting volledig uitgevoerd met LED-lampen waardoor de zichtbaarheid en veiligheid belangrijk zijn 
verbeterd. Ook de conservering is bij BECO in goede handen, alle onderdelen worden gestraald en in 
2-componenten primer en aflak gespoten.



Type Econoom 14000 en Econoom 17000

Deze serie haakarmcarriers kenmerkt zich door een degelijk ontwerp. Het is een volledig nieuw concept, 
waar veel aandacht is besteed aan de eenvoud en duurzaamheid. Door een uniek ontwerp van de 
hefcilinder in combinatie met een uitgekiende geometrie is het bij deze 2 modellen mogelijk het systeem 
volledig met de hydraulische functies van de trekker te bedienen. Verder kenmerken deze systemen 
zich door het gebruik van componenten uit een hoger segment. Deze serie haakarmsystemen is, door 
de zeer compacte afmetingen, uiterst wendbaar en dus ideaal voor werkzaamheden in stedelijk gebied 
en bij projecten met beperkte ruimte.

Standaard uitvoering 14T en 17T: 
* Hoogwaardige afwerking en componenten.   * Draaibaar gesmeed trekoog.
* Opname capaciteit van 14T en 17T.    * BECO-pendeltandem met verwisselbare  
  (incl. container) bij 200 bar.       lagering. 
* Systeemlengte respectievelijk 5.050 en 5.250mm.  * BPW assen (10-gaats) met grote 
* Haakhoogte 1.450mm.        remcapaciteit. 
* Schuifslag (door rotatie knikarm) 1.090mm.   * Hydraulische remmen op alle wielen.
* Hydraulische containerborging      * Hydraulische asafstempeling 
  (van binnen naar buiten).         (op achteras).
* Vaste (niet geveerde) dissel.     * Grote kiphoek 57° (14T) en 54° (17T).
* Slanggeleiding op dissel.      * Volgtrekhaak.
* Enkelwerkende hydraulische steunpoot    * Spoorbreedte 1.900mm (kan afhankelijk  
  met handpomp.         zijn van gekozen banden).
* Verlichting volledig in LED-uitvoering (incl. breedte-  * Gestraald en gespoten in 2
  lampen aan voor-en achterzijde).                componenten primer en aflak.



Deze serie haakarmcarriers kenmerkt zich door een degelijke constructie van het haakarmsysteem 
welke is geïntegreerd in het BECO chassis.  Voor deze serie haakarm carriers wordt gebruik gemaakt 
van een zeer functioneel systeem waarvan de basis zich al tientallen jaren in de praktijk heeft bewezen.

Type Econoom 25000 en Econoom 30000

Standaard uitvoering 25T (2-as) en 30T (3-as):
* Hoogwaardige afwerking en componenten.  * Opname capaciteit van 25T en 30T (incl. container).
* Systeemlengte respectievelijk 5.700 en 6.400mm.  * Schuifslag respectievelijk 1.200mm en 1.450mm.
* Haakhoogte 1.450mm.     * Hydraulische containerborging (van binnen naar
* Grote kiphoek 49° (25T) en 51° (30T)      buiten). 
* Eigen hydraulisch systeem (via aftakas).  * Elektrische bediening van haakarmfuncties.
* Topdrukcilinder (t.b.v. gewichtsoverdracht   * Draaibaar trekoog.
   bij optrekken).      * Rubber geveerde dissel.
* Slanggeleiding op dissel.     * Dubbelwerkende hydraulische sleepvoet met 
* BECO-pendeltandem met verwisselbare lagering.   handpomp.
* BPW assen (10-gaats) met grote remcapaciteit. * Hydraulische remmen op alle wielen.
* Hydraulische asafstempeling (op achteras)  * Volgtrekhaak.
* Spoorbreedte 1.900mm (kan afhankelijk zijn van * Verlichting volledig in LED-uitvoering (incl. breedte-
  gekozen maat banden).        lampen aan voor- en achterzijde).
* Gestraald en gespoten in 2-componenten
  primer en aflak.

Standaard uitvoering Tridem haakarmcarrier:
* Hydraulisch compenserende triangel asophanging.
* Hydraulisch gedwongen besturing op as 1 en as 3.
* Spoorbreedte 2.000mm. 



Opties voor de tandem haakarmcarrier:

* K-80 kogeltrekoog.

* Verscheidene haakhoogtes.

* Diverse systeemlengtes.

* Afwijkende opnamecapaciteit.

* Hydraulische disselvering.

* Hydraulisch compenserende triangel 

  asophanging op tandem.

* Hydraulisch gedwongen besturing op de 

  2-asser.

* Hydraulische pomp.

* Hydraulische hulp-aandrijving op één as.

* Elektrisch bediende uitlijning besturing.

* K-50 kogeltrekoog t.b.v. commandostang 

  besturing.

* Luchtremmen.

* ALR-ventiel.

* Gereedschapskist (kunststof).

* Werklamp(en) aan voor- of achterzijde chassis.

* Zwaailamp aan achterzijde chassis.

* Kunststof spatschilden bevestigd aan chassis.

* Gespoten in bedrijfskleur.

* PVG of TÜV-keuring.

* Automatisch smeersysteem.

* Autolaadkraan.

* Externe hydraulische aansluiting voor de 

  aandrijving van werktuigen (bijvoorbeeld een 

  vacuümpomp).

* Veiligheidspakket (bestaande uit: zijafscherming,

   onderrij beveiliging en contour markering).

* Specifieke opties naar wens van klant in overleg.

Opties voor de tridem haakarmcarrier:

* Semi-automatische hoogteregeling.

* Automatische hoogte-/waterpasregeling.

* Aslift.



Onze kipwagens en haakarmcarriers zijn optioneel uit te rusten met hulp-aandrijving hetgeen de 
inzetmogelijkheden aanzienlijk vergroot. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden.

TRIDEM

De 3-assige BECO haakarmcarriers zijn standaard 
voorzien van een hydraulisch compenserende triangel- 
asophanging met BPW assen. Deze unieke asophanging 
(ontwikkeld door BECO) is een hydraulisch compenserende 
asophanging en wordt gekenmerkt door het 
ontbreken van veerbladen. Dit geeft het systeem een 
aantal unieke eigenschappen. De belangrijkste hiervan is 
de ongeëvenaarde bodemaanpassing met een zeer grote 
wieluitslag. Verder wordt door deze volledig onafhankelijke 
ophanging de wieldruk optimaal verdeeld, ongeacht hoe ver 
het betreffende wiel ook in of uit moet pendelen. Dit geeft 
een belangrijke trekkrachtreductie. Een andere belangrijk 
voordeel is dat het de torsiekrachten die bij traditionele 
onderstellen vanuit de ophanging in het chassis komen, 
worden opgeheven. Hierdoor worden de draaipunten van 
het haakarmsysteem ontzien hetgeen onderhoud beperkt 
en de levensduur verlengt. 

De stabiliteit is ook een belangrijke succesfactor van dit 
type onderstel. Door de druk gestuurde stabilisatie in 
combinatie met het hoge rolcentrum worden zeer stabiele 
en comfortabele rij-eigenschappen gerealiseerd. 

Het onderstel is onderhouds arm door toepassing van 
onderhoudsvrije rubber gelagerde kogelscharnieren. Met 
behulp van de optionele (semi-)automatische hoogterege-
ling kan men vanuit de cabine de hoogte van de chassis 
regelen of het voertuig vlakstellen bij kippen. Tevens is het, 
middels een druk op de knop, mogelijk de ophanging weer 
in de optimale rijstand zetten. 

Optioneel is een volledig automatische hoogteregeling 
leverbaar. Bij dit systeem wordt de ophanging volledig 
computer gestuurd zodat het onder andere mogelijk is om 
het chassis zijdelings automatisch waterpas te zetten. Bij dit 
volautomatische systeem is behalve de optimale rijhoogte 
ook nog een extra lage stand ingesteld. Hiermee kan de 
gebruiker het chassis automatisch laten zakken naar een 
lage stand waarbij de assen toch nog iets kunnen 
compenseren. 

De BECO 3-assige haakarmsystemen zijn standaard 
voorzien van het bijzondere BECO hydraulisch gedwongen 
stuursysteem op de voorste en achterste as zodat de 
weerstand bij het manoeuvreren zeer gering is. Dit alles 
zorgt voor grote inzetmogelijkheden en een enorme 
capaciteitsverhoging waardoor dit systeem belangrijke
economische voordelen biedt.
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Opmerking: * Technische gegevens zijn vrijblijvend

Hydraulisch gedwongen besturing
Het BECO stuursysteem kenmerkt zich door eenvoud, degelijk-
heid en een zeer grote wieluitslag. Deze besturing is bij een 
2-asser aangebracht op de achteras van het tandem en bij een 
3-asser op de voorste en de achterste as. Deze besturing werkt 
zowel bij het vooruit als achteruit rijden. Hoewel het principe van 
een hydraulisch gedwongen besturing relatief eenvoudig is, zit 
het verschil in de details. De stuurcilinders zijn goed beschermd 
gemonteerd onder het voertuig waardoor de kans op bescha-
diging tot een minimum is beperkt. Beveiliging van het BECO 
stuursysteem is gerealiseerd met overdrukventiel(en) waardoor 
ook bij hoge snelheden en grote belasting een veilig en stabiel 
stuurgedrag wordt gerealiseerd. Bovendien zijn alle cilinders in 
het stuursysteem voorzien van ontluchtingsnippels waardoor het 
systeem zeer eenvoudig kan worden ontlucht. Voor het uitlijnen 
van de BECO stuursystemen zijn twee mogelijkheden: namelijk 
door middel van een handpomp en kogelkranen (standaard) of 
met behulp van een elektrische bediening vanuit de cabine van 
de trekker (optie).

Optie aslift
In combinatie met de (semi-)automatische hoogteregeling kan 
gekozen worden voor een aslift. Dit geeft de mogelijkheid om 
tijdens het rijden met een lege kipper de voorste as op te heffen 
zodat op twee assen gereden wordt. Ook biedt het systeem de 
mogelijkheid om, indien de omstandigheden daar om vragen, 
de voorste as te ontlasten en zo extra oplegdruk op de tractor te 
realiseren.

Optie topdruk cilinder
Vaak wordt bij het 25T en 30T systeem gekozen voor de optie 
van een topdrukcilinder. Dit is een cilinder die zorgt voor ge-
wichtsoverdracht van de trekker naar de haakarmcarrier bij de 
opname van container (trekkracht) zodat de trekkerwielen aan 
de grond blijven. Een andere functie van dit systeem is juist de 
overdracht van gewicht naar de trekker (drukkracht). Hierdoor 
kan men, indien de omstandigheden er om vragen, extra druk 
op de vooras van de trekker gegeven voor extra tractie. Boven-
dien geeft dit, al dan niet in combinatie met een aslift, een zeer 
comfortabel rijgedrag. 

Technische specificaties haakarm serie

Opnamecapaciteit Systeemlengte Containerlengte (mm.)
(kg.) (mm.) min. max.

E-14000 14.000 5.050 3.750 5.400
E-17000 17.000 5.250 3.950 5.650
E-25000 25.000 5.700 4.000 6.150
E-30000 30.000 6.400 4.500 6.650


